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1.

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

2.

O SPOLEČNOSTI

Rok 2017 byl v organizaci Rytmus Střední Čechy, o.p.s. obdobím
výzev, chuti inovovat některé zaběhlé procesy a také jednoho
významného rozhodnutí.
V preventivní službě Sociální rehabilitace se oproti minulým letům
dařilo zvyšovat počet zaměstnaných klientů v běžných firmách.
Přispěl k tomu nejen pozitivní vývoj na trhu práce, vysoké nasazení našich konzultantů, kteří jsou schopni kreativně hledat cestu
k uplatnění klienta, ale bezesporu také chuť a zájem firem dát
šanci lidem se zdravotním postižením odvést dobrou práci.
I proto jsme se zaměřili na změnu strategie v oblasti spolupráce
se zaměstnavateli, která reflektuje aktuální potřeby firem, ve kterých jsou součástí pracovních týmů i lidé se zdravotním postižením. Podařilo se nám vytvořit plynulý přechod mezi Tranzitním
programem a Podporovaným zaměstnáním, aby mladí studenti
se zdravotním postižením mohli využívat potřebnou podporu při
vstupu do svého prvního zaměstnání. Inovace v Sociální rehabilitaci se zaměřily na oblast informací a komunikace. S pozitivním
ohlasem od klientů se „rozjel“ diskusní klub a také kurz bezpečnost
na internetu. I díky této nabídce podpory mohou lidé s mentálním
postižením a lidé s duševním onemocněním rozumět tématům,
která hýbou společností a mohou se na nich podílet svým vyjádřeným názorem.
Ve službě sociální péče Podpora samostatného bydlení se podařilo
vytvořit kompletní tým terénních pracovníků. Služba je nyní
schopna uspokojovat potřeby klientů ve vyšším rozsahu a pomáhat jim fungovat ve vlastních domácnostech. I díky největšímu
donátorovi této služby – Středočeskému kraji, je služba stabilní
a zajímavá i pro obce v regionu, které mají ve službě oporu při
zajišťování potřebné podpory pro své občany s mentálním či
kombinovaným postižením. Pracovníci služby jsou podporou
lidem, kteří opouštějí pobytové služby a potřebují hledat své
vlastní bydlení. V této souvislosti bychom si přáli více dostupných
bytů, aby byl přechod z pobytové služby reálný a netrval nepřiměřeně dlouho.
Rytmus Střední Čechy, o.p.s. byl v roce 2017 v regionech benešovska a Kutnohorska značkou profesionálního poskytovatele sociálních služeb a dobrého partnera nejen pro klienty, jejich rodinné
příslušníky, opatrovníky a jiné poskytovatele služeb, ale i pro obce
a Středočeský kraj – objednatele našich služeb. Pověst a úroveň
kvality organizace vytváří především její zaměstnanci svým pracovním nasazením a bezesporu také osobnost ředitele. V roce
2017 se Pavel goby rozhodl opustit pozici ředitele a statutárního
zástupce organizace. Po 7 letech působení v organizaci předal pomyslný štafetový kolík vedení společnosti mě. Organizaci jsem
převzala ve výborné kondici jak personální, tak i z pohledu vyrovnanosti rozpočtu a zajištění zdrojů na další období. je mi ctí a potěšením pracovat pro Rytmus Střední Čechy i na této pozici. Pavlovi
gobymu patří velké poděkování za jeho práci. jsme rádi, že jako
člen správní rady bude mít i nadále vliv na směřování organizace.
O dalších událostech roku 2017 získáte informace na následujících
stránkách.
Děkuji všem partnerům, dobrovolníkům a příznivcům za podporu
neziskové organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
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2.

O SPOLEČNOSTI

2.1. Kontaktní a identifikační data

2.3. Poslání a principy společnosti

Název organizace:
Sídlo:
Tel.:
mobil:
e-mail:
www:
Organizační forma:
IČ:
bankovní spojení:

Rytmus Střední Čechy, o.p.s.
F. V. mareše 2056, 256 01 benešov
+420 317 742 742
+420 773 391 187
benesov@rytmus.org
www.rytmusstrednicechy.cz
Obecně prospěšná společnost
279 03 508
Číslo účtu: 224 840 73 99 / 0800

Posláním organizace Rytmus Střední Čechy, o.p.s. je podporovat
lidi se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti
a seberealizaci, zejména při pracovním uplatnění, bydlení
a vzdělávání v běžném prostředí.

Pracoviště benešov:
Tel.:
e-mail:

F. V. mareše 2056, 256 01 benešov
+420 317 742 742
benesov@rytmus.org

Pracoviště Kutná hora:
Tel.:
e-mail:

masarykova 598, 284 01 Kutná hora
+420 327 312 307
kutnahora@rytmus.org

Principy práce naplňované v organizaci:
1. Prosazujeme rovnost v právech i povinnostech
2. Zpřístupňujeme, co je běžné
3. jsme vnímaví k individualitě a hledáme kreativní cesty
4. Zlepšujeme se
5. Podporujeme aktivní zapojení
Rytmus Střední Čechy, o.p.s. svou činností usiluje o rozvoj úrovně
dovedností a samostatnosti lidí s mentálním či duševním postižením tak, aby byli aktivními občany společnosti.

2.2. Řídící orgány
Do 30. 9. 2017
Ředitel:

Dozorčí rada:

Statutární orgán:
Od 1. 10. 2017
Ředitelka:

Správní rada:

Dozorčí rada:

Statutární orgán:

mgr. Pavel goby
Správní rada: mgr. Pavla baxová
bc. Lucie Vilímková
jitka Kukurová
Ing. alfred Richter, Dis.
mgr. Zuzana bajerová
Ing. Libor matoušek
mgr. Pavel goby

mgr. Pavla Fleischhansová
Tel.: +420 773 391 187
pavlafl@rytmus.org
mgr. Pavla baxová
mgr. Pavel goby
jitka Kukurová
Ing. alfred Richter, Dis.
mgr. Zuzana bajerová
Ing. Libor matoušek
mgr. Pavla Fleischhansová

Obsah ze zasedání správní a dozorčí rady dne 6. 6. 2017
￭ byla schválena účetní závěrka 2016 s příslušným výrokem

auditora „bez výhrad“
￭ členové dozorčí rady doporučili zahrnout do činnosti o.p.s.

i výdělečnou činnost
￭ kontrola účetních dokladů za rok 2016 proběhla bez výhrad
￭ byl schválen harmonogram odchodu ředitele o.p.s., návrh

nového ředitele
￭ předány informace o průběhu kontroly Středočeského kraje

2.4. Cílové skupiny

na dotace pro služby, výsledek kontroly – čerpání bez závad

Služba Podpora samostatného bydlení je určena pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením od 16 do 80 let věku, kteří
chtějí žít v běžném prostředí a potřebují podporu.

Obsah ze zasedání správní a dozorčí rady dne 29. 11. 2017
￭ prezentace stavu hospodaření v roce 2017 – vyrovnaný rozpočet
￭ byly schváleny varianty rozpočtu pro rok 2018
￭ prezentace strategického plánu na roky 2017–2022
￭ byl schválen strategický plán na roky 2017–2022
￭ bylo schváleno doplnění účtové osnovy
￭ byla představena vize výdělečné hospodářské činnosti
￭ byl prezentován záměr spolupracovat s novým daňovým
poradcem
￭ byl oznámen záměr Ing. alfreda Richtera v roce 2018 rezignovat
na člena dozorčí rady

Službu poskytujeme lidem, kteří:
￭ žijí v samostatné domácnosti;
￭ žijí ve svém domově společně se svou rodinou;
￭ chtějí opustit pobytová zařízení, žít samostatně.
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Služba Sociální rehabilitace je určena lidem se zdravotním
postižením, převážně lidem s mentálním postižením a chronickým
duševním onemocněním, kteří:
a) mají nižší úroveň dovedností, potřebují podporu jiné osoby
a zároveň chtějí své dovednosti rozvíjet, aby byli více soběstační.
(Program: Kurzy)
b) jsou v produktivním věku, hledají zaměstnání v běžných pracovních podmínkách a jejich schopnosti získat a udržet si zaměstnání jsou omezeny do té míry, že potřebují osobní,
individuální podporu (před nástupem do zaměstnání i po něm).
(Program: Podporované zaměstnávání).
c) se připravují na přechod ze školy do běžného dospělého života
a práce a potřebují k tomu podporu jiné osoby.
(Program: Tranzitní program)
d) potřebují pro uplatnění svých práv podporu jiné osoby.
(Program: Podpora při uplatňování práv)

2.5. Poskytované služby dle Zákona o sociálních službách
jsme registrovaným poskytovatelem dvou sociálních služeb –
Sociální rehabilitace a Podpory samostatného bydlení.
Prostřednictvím služby Sociální rehabilitace poskytujeme
podporu převážně lidem s mentálním postižením a duševním
onemocněním, kteří se chtějí více osamostatnit a zapojit do
života běžného pro jejich vrstevníky v regionu.
Našimi klienty jsou zejména lidé, kteří chtějí:
￭ získat zaměstnání na běžném pracovišti, udržet si jej a maxi-

málně se v něm osamostatnit;
￭ získat a rozvíjet nové dovednosti;
￭ být aktivními členy společnosti.

Službu realizujeme prostřednictvím těchto programů:
￭ Podporované zaměstnávání;
￭ Tranzitní program;
￭ Kurzy;
￭ Podpora při uplatňování práv.

Prostřednictvím terénní služby Podpora samostatného bydlení
poskytujeme podporu lidem s mentálním a kombinovaným postižením, kteří chtějí žít v běžném prostředí a více se osamostatnit.
Naši klienti využívají podporu například při:
￭ úklidu a udržování domácnosti,
￭ přípravě jídla a nákupech,
￭ hospodaření s penězi,
￭ cestování,
￭ hledání a zařizování vlastního či nájemního bytu,
￭ jednání na úřadech,
￭ uplatňování práv a oprávněných zájmů,
￭ plánování a zařizování si volného času.

Obě služby nedisponují:
a) plně bezbariérovým prostředím (pracoviště jsou částečně
bezbariérová)
b) technickým vybavením a odbornými kompetencemi pro
práci s cílovou skupinou lidí se smyslovým postižením.
Terénní formu služeb nelze poskytovat v místech s dojezdovou
vzdáleností větší než 30 km od pracoviště.
Dále jsme tu pro:
￭ zaměstnavatele, kteří zaměstnávají nebo mají zájem zaměstnat

uživatele našich služeb,
￭ rodinné příslušníky nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů našich

služeb,
￭ opatrovníky,
￭ osoby pečující o člověka se zdravotním postižením,
￭ odbornou i širší veřejnost, která se zajímá o problematiku

integrace lidí se zdravotním postižením do společnosti.
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3.

SLužby
V ROcE SOcIÁLNÍ
2016 SLužby V ROcE 2017
REgISTROVANé

Podpora samostatného bydlení v Benešově a v Kutné Hoře
Službu Podpora samostatného bydlení v roce 2017 využívalo
16 uživatelů (9 mužů, 7 žen), z toho 4 uživatelé bydlící samostatně
ve svých bytech, 10 uživatelů, kteří bydlí společně se svou rodinou.
Prostřednictvím služby zdokonalují své kompetence s cílem
bydlet samostatně a 3 uživatelé jsou ve fázi přechodu z pobytové
sociální služby do samostatného bydlení. Dále služba pracovala
se čtyřmi čekateli a jedním zájemcem o službu.
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čekatelé

zájemci

Sociální rehabilitace v Benešově
V rámci služby Sociální rehabilitace v roce 2017 využívalo 37 lidí
kurzy sociální rehabilitace a program Podpora práv. Z těchto
37 uživatelů se jednalo o 18 žen a 19 mužů.
V roce 2017 využilo konkrétní kurzy sociální rehabilitace:

kurz vaření – 5 osob

kurz práce na počítači – 8 osob

kurz sebeobsluhy – 1 člověk

kurz hospodaření s penězi – 1 člověk

rekvalifikační kurz na PC – 2 lidé

kurz cestování – 1 člověk

kurz bezpečnost na internetu – 5 osob
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Tranzitní program
Tranzitní program v Kolíně využilo 7 studentů. Proběhla exkurze
ve firmě OTK group, a.s. a 3 individuální praxe na Základní škole
Kolín III., ve školní jídelně mateřských škol Kutná hora a v Diakonii Střední Čechy, pracoviště Kolín.

Aktivity Podporovaného zaměstnávání a Tranzitního programu
letos probíhaly v rámci projektu „S Rytmusem do práce II“.
Podporované zaměstnávání využilo 21 osob (10 osob na pracovišti benešov a 11 na pracovišti v Kutné hoře), z toho se 8 lidem
se zdravotním postižením podařilo najít zaměstnání. Do tranzitního programu se zapojilo 19 osob (z toho 11 na pracovišti
v benešově a 8 na pracovišti v Kutné hoře), přičemž 6 studentů
z praktických škol absolvovalo praxi u zaměstnavatele.
Na konci roku 2017 čítal pořadník čekatelů do služby Sociální
rehabilitace na pracovišti benešov 39 osob. O program podporované zaměstnávání mělo zájem 26 osob a na zahájení svého
vybraného kurzu čeká 13 lidí.

Kurzy zaměřené na rozvoj dovedností v Kutné Hoře

kurz vaření – 7 uživatelů

práce s PC neakreditovaný – 3 uživatelé

20
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samostatné cestování – 3 uživatelé

10
kurz hospodaření s penězi – 3 uživatelé

5
0
Podporované zaměstnávání
– uživatelé

rekvalifikační kurz Obsluha PC – 1 uživatel

Tranzitní program
– uživatelé

Sociální rehabilitace v Kutné Hoře
Službu sociální rehabilitace na pracovišti Kutná hora využilo
31 uživatelů (se smlouvou), z toho 19 mužů, 9 žen a 3 osoby do
18 let. 15 osob bylo v pořadníku čekatelů pro naplněnou kapacitu a byla jim poskytnuta pouze neodkladná potřebná individuální či skupinová podpora.
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Program podporovaného zaměstnávání využívaly 2 osoby.
V roce 2017 uzavřel 1 uživatel Podporovaného zaměstnávání
pracovní poměr na otevřeném trhu práce.

Program podpora práv využilo 7 osob, z toho 2 uživatelé uzavřeli
pracovní poměr na otevřeném trhu práce.
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4.

PŘÍběh Z PRAxE

David
Davidovi je 20 let. Poslední rok na praktické škole se účastnil
Tranzitního programu, vedeného pracovníky Rytmus Střední
Čechy, o.p.s., středisko Kutná hora. Po úspěšném zakončení
studia se rozhodl, že bude nadále pokračovat ve spolupráci
s Rytmusem v rámci programu Podporované zaměstnávání.
Po nějaké době spolupráce David nastoupil do svého prvního
zaměstnání v městské knihovně v Kutné hoře. Do práce chodil
dvakrát týdně na pět hodin. Trvalou asistenci na pracovišti využíval prvních pár dní a poté ojediněle, v rámci potřeby. Přebaloval zde knihy do nových obalů, s pomocí asistentky se učil
samostatnosti, pečlivosti, organizaci práce, komunikaci s kolegy
a s nadřízenými. Davida práce v knihovně bavila, ale postupem
času zjistil, že by rád práci, kde by bylo více pohybu a mužský
kolektiv. Proto nežádal o prodloužení pracovní smlouvy a práci
v knihovně ke konci roku ukončil. David sám tímto získal nové
a cenné zkušenosti, ze kterých může v budoucnosti nadále čerpat. To, že si umí sám vyhodnotit vlastní priority a jít dál za svým
snem je v tomto případě velmi cenné. Proto s pracovní konzultantkou v Rytmusu pokračují v hledání vhodnější práce pro něj.

Příběh Marie
marii je 18 let. je absolventkou praktické školy a účastnila se
Tranzitního programu, vedeného pracovníky Rytmusu. Ve spolupráci s Rytmusem pokračuje i nadále v rámci programu Podporované zaměstnávání, kde se společně s pracovní konzultantkou
učí, jak psát životopis, jak komunikovat se zaměstnavatelem, jak
efektivně vyhledávat pracovní inzeráty, zodpovědnosti a pozitivnímu přístupu k práci. marie je velmi šikovná, doma ráda vaří
a peče, pomáhá s péčí o zvířata. Vytipovali jsme jako potenciálního zaměstnavatele cukrárnu u Kraba v Kutné hoře, kam šla
marie na týdenní bezplatnou praxi, kde pomáhala s přípravou
cukroví. marie zvládla praxi velmi dobře, paní cukrářka si ji také
chválila a nabídla jí posléze práci u cukrářských pecí. bohužel
pracovní poměr nakonec uzavřen nebyl, protože vyšlo najevo, že
marii teplé prostředí nedělá po zdravotní stránce dobře a s touto
okolností musíme do budoucna počítat. Snažíme se tedy hledat
vhodnější pracovní uplatnění. marie díky své praxi získala alespoň
částečný náhled na to, jak to chodí v opravdové práci a také lepší
představu o svém budoucím pracovním uplatnění.
Lenka
je mladá žena, která bydlí spolu se svými rodiči ve společné domácnosti. Lenka i její rodiče si přáli, aby aktivně a efektivně využívala svůj volný čas, učila se nové věci a našla i nějaké pracovní
uplatnění. Oslovili tedy Rytmus Střední Čechy, o.p.s. a v roce
2015 začala Lenka využívat službu Sociální rehabilitace a od
následujícího roku i službu Podpora samostatného bydlení.
V současné době je zapojena i do projektu S Rytmusem do práce II,
do programu Podporované zaměstnávání.

Příběh Růženy
Paní Růženě je 51 let a má duševní onemocnění, které jí velmi
ztěžuje pracovní uplatnění na otevřeném trhu práce. Často trpí
výkyvy nálad, v důsledku kterých je s ní složitá domluva a zvyšuje
se její nespolehlivost. Od lékařky má doporučeno pracovat cca
3 hodiny týdně. Přesto se nám po čase podařilo najít i pro paní
Růženu pracovní uplatnění. již sedm měsíců úspěšně spolupracuje s firmou mediaservis. Roznáší pro ni dvakrát týdně, cca 4
hodiny, letáky různých obchodních domů lidem až do schránky
v jedné z lokalit v Kutné hoře. Prvních pár měsíců využívala pracovní asistenci. Ta spočívala v dohledu nad tím, zda přebrala letáky
od řidiče mediaservisu, zda jich je správný počet a jestli si je
správně připravila na roznos. Dále v doprovodu paní Růženy na
místo výkonu práce, kam dojíždí vlakem. učila se orientovat
v jízdním řádu, vystoupit na správném místě. asistentka Rytmusu
také reflektovala, jestli je paní Růžena oblečená dle aktuálního
počasí, zda má správně uložené letáky v brašně, zda pracuje
systematicky, jak se chová v případě, že se poblíž schránky
pohybuje agresivní pes apod. Paní Růžena se postupem času
natolik osamostatnila, že již asistenci nevyžaduje a po konzultaci
se zástupcem zaměstnavatele jsme se dohodli, že prozatím není
potřeba. Své povinnosti si plní a je velmi pyšná na to, že má
práci. S paní Růženou nadále spolupracujeme, mapujeme, jak se
jí v práci daří, v případě jakékoli nenadálé či složité události se
na nás může kdykoli obrátit. Pořádáme pravidelné setkání pracujících klientů Rytmusu, kde může paní Růžena spolu s ostatními sdílet své zážitky, pocity, problémy z pracovního života.

Jak probíhala a probíhá spolupráce v rámci služby Podpora
samostatného bydlení?
Lenka začala navštěvovat plavecký stadion. Za podpory asistentů
Rytmusu se postupně učila jednotlivé úkony, které bylo nutné
zvládnout k samostatnému pohybu v prostorách plaveckého
stadionu. učila se zakoupit u pokladny čip a pracovat s ním –
vstoupit do šaten a otevřít skříňku. Za krátký čas se naučila orientovat v prostorách plaveckého stadionu i pracovat s čipem.

6

Naučila se vše, co potřebovala k tomu, aby mohla zcela samostatně navštěvovat plavecký stadion.
Lenka se také učila za podpory asistentů cestovat z místa svého
bydliště do Prahy, kde navštěvuje terapeutický tanec. Cesta to
není jednoduchá. Lenka musí cestovat autobusem, poté metrem
s přestupováním a na závěr jít kus cesty pěšky. Lenka cestu do
Prahy a po Praze pečlivě trénovala, včetně zpáteční cesty domů,
a dnes ji zvládá velmi dobře. Za svým „koníčkem“ již cestuje
sama.
V současné době využívá slečna Lenka podporu asistentů při
nakupování v malém obchodě, i velkém supermarketu. V obchodech se orientuje dobře, podporu využívá zejména při
platbě za nákup. Ze zakoupených surovin vaří s podporou asistentů večeři pro svou rodinu.
Za téměř dvouletou spolupráci ušla Lenka kus cesty a stále má
chuť učit se nové věci.

Pan Josef
je 60-tiletý muž se zdravotním postižením. Dětství strávil v ústavním zařízení, od 17-ti let žil v menším městě spolu se svou matkou.
Panu josefovi byl přiznán invalidní důchod, zároveň na částečný
úvazek pracoval. Společně s matkou žili v panelákovém bytě,
kde je občas navštěvovala nevlastní sestra pana josefa. Soužití
matky se synem fungovalo uspokojivě. Po smrti matky zůstal
pan josef v bytě sám, samostatné vedení domácnosti a hospodaření s penězi se mu nedařilo. V bytě byl nepořádek, pan josef
zapomínal na různé platby, stěžovali si i sousedé. Sestra pana
josefa rázně zakročila. Postarala se o pořádek v platbách, na její
podnět město zrekonstruovalo byt pana josefa, oslovila Rytmus
Střední Čechy o.p.s. s žádostí o podporu svého bratra. Sociální
pracovnice společně s panem josefem naplánovali četnost
i způsob podpory. K panu josefovi pravidelně dojížděla sociální
pracovnice nebo asistentka, podporu mu poskytovaly prakticky
ve všech oblastech života, kde ji potřeboval. během několika
měsíců se míra potřebné podpory výrazně snížila, stačilo několik
hodin týdně k tomu, aby pan josef měl uklizený byt, nakoupeno,
uvařeno, byl dobře oblečený, pravidelně docházel k lékařům, měl
naplněný i svůj volný čas. Pak pana josefa zaskočily zdravotní
problémy. asistentky Rytmusu dojížděly za panem josefem
denně, podle momentálních potřeb pana josefa se změnila
náplň asistencí. Rychle zareagovala i sestra pana josefa, doprovodila bratra k lékaři, častěji ho navštěvovala, při každé návštěvě
nakoupila, uvařila. Situace pana josefa se začala zlepšovat.
V současné době pan josef znovu zvládá všechny nároky samostatného života pouze s několikahodinovou podporou asistentů
Rytmusu týdně. Sestra ho navštěvuje, během návštěv mu pomáhá
s vařením, povídají si, tráví spolu příjemný čas na výletech.
jak službu ohodnotil pan josef? „Jsem s asistenty spokojený,
kdyby mi něco vadilo, řeknu to“.

Jak hodnotí službu Podporu samostatného bydlení Lenky
rodiče?
„Do Rytmusu naše dcera dochází třetím rokem. Lenka se za pomoci
Rytmusu stále více umí postarat sama o sebe. Naučila se cestovat
samostatně do Prahy. To Lence i nám velmi pomohlo – může nyní
navštěvovat aktivity bez doprovodu. Lenka se naučila zvládnout
i nenadálé situace jako, jako je výluka v metru. Sama je schopná
navštěvovat i svoje sportovní aktivity v Benešově. Také se zdokonalila v nakupování a vaření, takže udělala další krok k úplné samostatnosti. Spolupráce s organizací Rytmus v Podpoře samostatného
bydlení splnila naše očekávání a jsme velmi spokojeni.“
Rok 2018 – Jak probíhá spolupráce v rámci Podporovaného
zaměstnávání?
Lenka udělala velké kroky kupředu. Počátkem roku se podařilo
nalézt Lence pracovní uplatnění v místě jejího bydliště – v restauraci, na poloviční úvazek, na pozici pomocné síly v kuchyni. Pracoviště bude mít přibližně 5 minut chůze od domova, a tak bude
moci setrvat i ve svých volnočasových aktivitách.
Lenka se na hledání práce aktivně podílela. Využila získané dovednosti ze služby sociální rehabilitace (zejména kurzu práce na
PC) a aktivně se zapojovala při využívání počítače jako jednoho
z nástrojů při hledání práce. S podporou sociální pracovnice
vyhledávala nabídky práce na internetu a oslovovala zaměstnavatele formou e-mailů. Naučila se zaměstnavatele kontaktovat
i telefonicky a domluvit si osobní schůzku. V současné době se
zaměřuje zejména na udržení očního kontaktu a uvolnění se při
osobním pohovoru se zaměstnavatelem.
Lenka se zároveň připravuje na nástup do přislíbeného zaměstnání.
V rámci služby Podpora samostatného bydlení zkouší s asistenty
každý týden přípravu pokrmů, se kterými se v restauraci setká,
a potřebné dovednosti. Za tím účelem si Lenka společně se sociální pracovnicí vytvořila kuchařku, kterou průběžně aktualizují.
Lenka tak využívá podporu při postupném osamostatňování se
i v oblasti pracovního uplatnění. je velmi učenlivá a za svými sny
a ideály ušla již velký kus cesty.
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5.

uDÁLOSTI
podpory (např. ve vyhledávání a porozumění informací, při cestování apod.).
Setkání probíhají jednou měsíčně v prostorách Rytmusu, nebo
mimo organizaci – v parku, restauraci, nebo u kávy či sklenice piva
jako každý z nás.

1. Ples neziskových organizací 2017
V kulturním domě Lorec v Kutné hoře se konal již třetí ples
neziskových organizací, přičemž Rytmus Střední Čechy se na jeho
organizaci podílel druhým rokem. Na plese bylo možné zúčastnit
se několika jak vzdělávacích, tak zábavných aktivit, vyhrát zajímavé
ceny v tombole, zatančit si za zvuků živé hudby, či ochutnat
drobné občerstvení, které bylo letos obzvláště pestré.

4. Zaměstnavatelé snídají s Rytmusem!

Netradiční snídaně proběhla v polovině měsíce května v rámci
projektu „S Rytmusem do práce II“, kdy společně s neziskovou
organizací Rytmus Střední Čechy, o. p. s. posnídali zástupci společensky odpovědných firem na benešovsku i Kutnohorsku.
Zaměstnavatelé sdíleli své zkušenosti na téma „Zaměstnávání
lidí s postižením“. Účastníci velmi živě a odborně diskutovali nad
tímto faktem. Dozvěděli se nejen výhody, proč takového člověka
zaměstnat, ale konstruktivně též rozebrali, jak předcházet případným rizikům, které by mohly být s tímto procesem spojeny.
Zaměstnavatelé také měli možnost se v průběhu snídaně seznámit
s klientkami Rytmusu, přičemž jedna jim popsala své zkušenosti
s hledáním a úspěšným nalezením práce a druhá se představila
jakožto klientka, která vhodnou práci zatím stále hledá.
Povedlo se navázat zajímavé kontakty a nastartovat další spolupráci s pokrokovými zaměstnavateli, kteří mají o zaměstnávání
lidí s postižením zájem. Pozitivní pro nás je, že si firmy dokázaly
říci o konkrétní podporu na svých pracovištích.

2. Proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stejná
šance – Zaměstnavatel 2016
Společně s gLE o.p.s. jsme 21. února 2017 vyhlásili vítěze soutěže
Stejná šance – Zaměstnavatel 2016. Slavnostního vyhlášení se
zúčastnili jak zástupci oceněných zaměstnavatelů, tak i někteří
zaměstnanci, kteří „svého“ zaměstnavatele do soutěže nominovali.

5. Rozjeli jsme Sportovní klub
Na jaře v roce 2017 zahájil činnost Sportovní klub Rytmus. Cvičení
v klubu vede zkušená trenérka paní jana machová. Členové
sportovního klubu cvičí ve velmi pěkném sportovním areálu
v S-centru v benešově. Podařilo se tak nabídnout lidem se zdravotním postižením v rámci hrazených fakultativních služeb možnost naplnit svou potřebu sportu a zdravého pohybu v běžném
sportovním zařízení.

3. Rozjeli jsme Diskusní klub
Od února roku 2017 se podařilo zahájit novou aktivitu s názvem
„Diskusní klub“. jedná se o setkávání skupiny lidí, kteří mají
zájem pravidelně se potkávat a společně diskutovat o tom, co se
kolem nás děje. Nejčastěji řeší témata z televizních zpráv, baví se
o politice, ekonomice, o právech, ale i o radostech a starostech ze
svého života. Chtějí se naučit rozumět novým věcem a současně se
učí říci svůj názor, prosadit se v kolektivu. Skupiny se účastní
asistentka, pracovník Rytmusu poskytuje lidem potřebnou míru
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6. Ohlédnutí za soutěží Splašené židle 2017
Ve čtvrtek 21. září v 15 hodin na masarykově náměstí v benešově
odstartovala, již po čtvrté, soutěž Splašené židle. atmosféru
podtrhovala kapela LemRoucha se svými vlastními skladbami.
I přes zamračené nebe se na náměstí sešlo mnoho diváků. Všichni
měli možnost osvěžit se pivem Ferdinand. Samotný závod jelo
9 družstev. boj to byl vyrovnaný, přestože se na trati objevila
3 upravená židlo-vozidla, která bylo těžké udržet na dráze. jen
za team NaVImED, pana muDr. Navrátila jela dvě družstva na
ďábelských strojích, které řídili studenti gymnazia. Závod se jel
systémem vyřazování a do finále se probojovali jen ti nejrychlejší.
jako třetí dojeli majitelé Restaurace U Černého koně hanka
Novotná a Lukáš Vaníček.Po nich se na druhém místě umístili
akční soutěžící v hokejových dresech a přilbách Ondřej Lukáč
a michal molnár za Městská sportovní zařízení s.r.o.. Ti propůjčovali soutěži opravdovou soutěžní atmosféru. Na stupni vítězů
pak stanuli Kamil moudrý a Vanda Šedivá, kteří jeli za společnost
Oční optika Moudrá- Šedivá s.r.o.. Za první místo s časem 29:47
sekund si odnesli první cenu – let balónem od společnosti E- balon.
Čistý výtěžek v hodnotě 13 626 Kč byl použit na náklady spojené
s poskytováním registrovaných sociálních služeb Sociální rehabilitace a Podpora samostatného bydlení.

všudy. Nechyběly slavnostní róby dam, večerní obleky pánů, lehká
nervozita a zároveň velká radost z tance i vzájemného sdílení.
a na závěr jedno velké loučení. Organizace Rytmus Střední
Čechy, o.p.s. ještě jednou všem děkuje za skvělou spolupráci
a od příštího roku předává taneční kurz pro lidi se zdravotním
postižením „pod křídla“ Taneční školy Blanky Takáčové. Přejeme
všem mnoho úspěchů a příští rok se už my, pracovníci Rytmusu,
přijedeme jenom podívat.

9. Den otevřených dveří v Kutné Hoře
Ve středu 11. 10. se na kutnohorském pracovišti Rytmusu uskutečnil den otevřených dveří. akce byla spojená s koncertem kapely
benebend z občanského sdružení benediktus. Koncert proběhl
za účasti studentů tří praktických škol v Základní škole a Praktické
škole Kutná hora. Po celý den byly veřejnosti otevřeny prostory
organizace včetně informačního stánku. Všem, kteří přišli, děkujeme za zájem a těšíme se na další setkání.

7. Bezpečnost na internetu
Novinkou ve službě SR pro rok 2017 byl skupinový kurz „bezpečnost na internetu“. Od listopadu se pravidelně začali scházet
uživatelé, kteří používají ve svém životě internet – např. stahují
filmy, písničky, vyhledávají různé informace, mají profily na Facebooku, chatují se svými přáteli. Cílem kurzu je informovat uživatele o možných rizicích, s kterými se mohou v rámci internetu
potkat. materiály pro výuku čerpáme z projektu „Safelabs.eu“
organizace SPmP Praha.

10. Kuchařka je na světě
V listopadu se nám podařilo díky sponzorským darům vytisknout
dlouho očekávanou kuchařku pod názvem „DNES VAŘÍM JÁ“.
jedná se o soubor receptů, které jsme vytvářeli v průběhu několika let v rámci kurzu vaření pro
naše uživatele. Naleznete v něm
návody na přípravu jídel, od polévek, hlavního jídla až k dezertům.
a čím je naše kuchařka jedinečná?
Přehled surovin i postup přípravy
jídel jsou upraveny ve snadném
čtení s piktogramy. Kuchařka je
proto určena především pro lidi
s potížemi v porozumění.

8. Tančit v rytmu se dá i bez Rytmusu
již druhým rokem se lidé se zdravotním postižením měli možnost
po deset týdnů setkávat v tanečním kurzu pořádaném organizací Rytmus Střední Čechy, o.p.s.. Pod vedením taneční mistrové
PaedDr. Blanky Takáčové a s vydatnou podporou asistentek
a asistentů z řad studentů Gymnázia Benešov a Taneční školy
Blanky Takáčové se třináct tanečních párů učilo tančit jak standartní, tak i latinskoamerické tance.
Kurz byl 25. listopadu 2017 zakončen slavnostním plesem se vším
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6.

PROjEkTy V ROcE 2017

PROJEKT „S RYTMUSEM DO PRÁCE II“
Dovolte, abychom se pochlubili několika našimi úspěchy. Loňský
rok jsme my i naši klienti usilovně pracovali a společné úsilí skutečně přineslo ovoce.
Od počátku realizace projektu „S Rytmusem do práce II“, uplynul
více než rok. Cílem projektu je podpořit lidi se zdravotním postižením v získání a udržení práce na otevřeném trhu práce a podpořit je i v udržení a rozvoji dovedností, které vedou k získání
a udržení práce.
Na obou našich pracovištích (v benešově a Kutné hoře) se v roce
2017 podařilo najít práci 8 lidem, z toho dva nastoupili na dotovaná místa, kde měli zaměstnavatelé šanci využít projektové
proplácení mezd těmto zaměstnancům.
ani žáci praktických škol loni nezaháleli, 6 z nich si vyzkoušelo
v rámci praxe, jaké to je, chodit do skutečného zaměstnání.
žáci trénovali např. práci jako doplňovači zboží v supermarketu,
údržbáři, pomocníci v knihovně, květinářství. jeden z žáků se
stal distributorem letáků.
Náš projektový tým však nepolevuje, stále hledáme pokrokové
zaměstnavatele, kteří mají zájem o problematiku zaměstnávání
lidí s postižením. Pro zaměstnavatele v rámci projektu pořádáme
Snídaně s Rytmusem. Smyslem této akce je poskytovat zaměstnavatelům prostor, kde mohou sdílet své zkušenosti a získat
odpovědi na své potřeby.

PODPORA VYBRANýCH DRUHů SOCIÁLNÍCH SLUžEB VE
STŘEDOČESKéM KRAJI
Poskytovaná služba je finančně podpořena z projektu „Podpora
vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji“
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774
Cílem projektu je zajistit rozvoj, efektivní podporu a financování
vybraných sociálních služeb na území Středočeského kraje. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.
Služba Podpora samostatného bydlení je realizována na základě
Veřejnoprávní smlouvy č.S-14638/SOC/2016 v období od 1.10. 2016
do 31. 12. 2019. Cílem služby je podporovat lidi se zdravotním
postižením, ve věku 16 až 80 let, v samostatném životě v běžném
prostředí. Služba je realizována na pracovišti v benešově a v Kutné
hoře.
Průběh projektu:
Od počátku projektu v říjnu 2016 do konce roku 2017 využilo službu
Podpora samostatného bydlení 5 lidí se zdravotním postižením,
kteří bydlí ve svých bytech a dalších 10 lidí, kteří zatím žijí ve svých
rodinách a službu využívají k postupnému osamostatnění.
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7.

PRAcOVNÍ TÝm

Vedení organizace
mgr. Pavel goby – ředitel a statutární zástupce organizace do
30. 9. 2017
mgr. Pavla Fleischhansová - ředitelka a statutární zástupce
organizace od 1. 10. 2017
Ing. Pavlína hradečná
bc. Lucie Vilímková
mgr. Petra Povolná
mgr. Renata Rozová

Externisté
mudr. Dagmar Křížková
jana machová
Asistenti pro taneční kurz
anna bambasová
Eliška brabcová
Fleischhans Richard
martin jašek
Vojtěch jonák
barbora Korbelová
Šárka matoušková
hana Součková
Dominik Starý

Klíčoví pracovníci ve službách – pracoviště Benešov
jitka mihaliaková DiS.
bc. Tomáš hovorka
mgr. Klára Štěpánková
Soňa bendová
Zuzana Osvaldová

Klíčoví pracovníci ve službách – pracoviště Kutná Hora
Iva Vencovská DiS.
mgr. Lenka Kršňáková
Dana müllerová
mgr. Lucie Poskočilová
mgr. Pavla Pírková

Asistenti ve službách
Radka bártová
alena Kočová
jana Krejčová
Zdeňka hejná DiS.
hana Kronovetrová
michaela Stanková
michaela Šimicová

Asistenti ve službách
Zdeňka Slavíčková
jaroslava Vančurová
muDR. Petra mrtková
jana Drahokoupilová

Pomocníci ve službách
Roman hruška
Zdeněk machota
martin Torák
Provozní zázemí
Šárka hašková
mgr. Zdeňka bělohlávková
Petra Vilímková
Václav Vilímek
michael Kršňák
Terezie jungová
Věra bulíčková
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8.

PODěkOVÁNÍ

Dotace na registrované sociální služby

Taneční kurzy 2017 podpořili
miroslav Němec – hotel Týnec | Taneční škola PaedDr. blanky
Takáčové | asistenti: Eliška brabcová, anna bambasová, Vojtěch
jonák, Dominik Starý, Šárka matoušková, Richard Fleischhans,
martin jašek, barbora Korbelová, hana Součková | Nadace
umění pro zdraví
3. ples Kutnohorských neziskovek podpořili:
EuROVIa CS, a.s. | ZOma VESELý, s.r.o. Kutná hora
Sportovní klub
S Centrum, zvýhodněné nájemné

Poskytované služby jsou finančně podpořeny z projektu Podpora
vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji
reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001774

Vydání Kuchařky „DNES VAŘÍM JÁ“ podpořili:
bIDFOOD CZECh REPubLIC s.r.o. | Farní Charita benešov – Tříkrálová sbírka 2017 | Nadační fond j&T | výtěžek benefiční akce
Splašená židle 2017 | Nowaco | Partners s.r.o.

Grantové projekty

Externí spolupracovníci
muDr. Dagmar Křížková | Daniel Kaucký | mgr. jan Kostečka |
jaroslav Turek | jana Kmotrasová
Spolupracující organizace | partneři
Praktická škola benešov | město benešov | město Kutná hora |
Úřad práce benešov | Úřad práce Kutná hora | Úřad práce Kolín |
Úřad práce Příbram | asociace pro pracovní rehabilitaci ČR |
Diakonie ČCE Vlašim, azylový dům | OSSZ benešov | POSáZaVÍ
o.p.s. | LÍPa PRO VENKOV z.s. | muDr. Růžena munduchová |
CLINTERaP, s.r.o. – muDr. yvona hendrychová | Domov barbora
Kutná hora | Domov Na hrádku | Oblastní charita Kutná hora |
Fokus mladá boleslav – středisko Kolín |Fokus Praha | Praktická
škola Kutná hora | Domov Vyšší hrádek p.s.s. | Rytmus Výchovní
Čechy o.p.s. | CSS Tloskov | ICSS Odlochovice | Rytmus – Od klienta
k občanovi o.p.s. | Villa Vallila z.s. | Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením Praha | Software production, s.r.o. –
systém E-Quip | gymnázium benešov | Eva brabcová – Štrůdl do
krabice

Nadace a nadační fondy

Firemní a individuální dárci
Vaneo CZ s.r.o. | NaVImED s.r.o. – muDr. Karel Navrátil |
Sh ČmS SDh – hasiči bedrč | agrofarma, Vladimír Škvor Teplýšovice
| Farní Charita benešov |bIDFOOD CZECh REPubLIC s.r.o. |
SaTOya s.r.o. | Vodohospodářská společnost benešov, s.r.o. |
PuLSE FITNES
Obce a města, které nás finančně podpořili v roce 2017
město benešov | město Kutná hora | Obec Chlístov | Obec Rabyně
| Obec Čerčany | město Týnec nad Sázavou | město Čáslav |
město Votice a ORP Votice | město Trhový Štěpánov | město Říčany
| Obec Vysoký Újezd | městys Vrchotovy janovice | Obec Krhanice
| město bystřice | Obec horka II | Obec žleby | Obec Chocerady |
Obec Řehenice | Obec Lešany

Spolupracující média
Kutnohorské listy | Kutnohorský deník | Obzory Kutnohorska |
Svoboda.info | Český Rozhlas Region | Týdeník 5+2 dny |
5plus2.cz | Zpravodaj města benešova | Rádio bLaNÍK | Čerčanský
zpravodaj | Votické noviny | benešovský deník |
Spolupracující zaměstnavatelé, kteří umožnili praxi nebo
zaměstnali v roce 2017
městská knihovna Kutná hora | billa, spol.s.r.o. | Kovoobrábění
KbK, s.r.o. | Cukrárna u Kraba | Diakonie ČCE Kolín | Základní
škola Kolín III. | mediaservis s.r.o. | Školní jídelna mateřských škol
Kutná hora | magdaléna Vodičková – Květinářství Petronila |
Středovy pekárny s.r.o. | městská knihovna benešov | město
bystřice | ZŠ a mŠ Chocerady mariánovice, s.r.o. | Tollnet, a.s. |
jan meisnar | Ing. Tomáš Semrád | billa spol.s.r.o. | ZŠ Vorlina ve
Vlašimi

Akci Splašená židle 2017 podpořili
město benešov | Pivovar Ferdinand benešov s.r.o. |
Kapela LemRoucha | hasiči Teplýšovice | Rádio blaník |
Pekárna KhEK | Ebalon – vyhlídkový let | Sport Pekař |
Cavalierglass a.s.| S - centrum benešov| městská sportovní zařízení
benešov | PuLSE FITNES | Zámek jemniště| Sport Šefčík |
Střední zdravotnická škola benešov |Studenti gymnázia benešov
| SaTOya s.r.o. | Vodohospodářská společnost benešov, s.r.o. |
PE3Ny.NET | Vaneo CZ s.r.o. | měÚ Trhový Štěpánov | Sh ČmS
SDh – hasiči bedrč | agrofarma, Vladimír Škvor Teplýšovice |
Oční optika moudrá – Šedivá s.r.o. Restaurace u Černého koně |
Ing. Pavel Dvořáček | Sdružení Dobrovolných hasičů mezihoří |
NaVImED s.r.o. – muDr. Karel Navrátil | PNEu servis Stěhule s.r.o. |
Sdružení hasičů Čech, moravy, Slezka – OSh benešov |
jáchym Povolný | jaromír Škorpa | jan Ngo | Daniela Dolejšová|
Dan Seifert
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9.

FINANČNÍ ČÁST

Rozvaha ke dni 31. 12. 2017
AKTIVA

Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu ke dni 31. 12. 2017
stav k
1.1.2017
v tis. Kč

stav k
31.12.2017
v tis. Kč

B.

Krátkodobý majetek celkem

4 600,4

2 831,6

II.

Pohledávky celkem

2 090,9

1 565,5

II. 1.

Odběratelé

3,3

7,6

2 077,1

1 557,9

II. 17. jiné pohledávky
II. 18. Dohadné účty aktivní
III.

10,5

0,0

Krátkodobý finanč. majetek celkem 2 481,9

1 225,3

III. 1. Pokladna
III. 3. Účty v bankách
IV.

Jiná aktiva celkem

IV. 1. Náklady příštích období
IV. 2. Příjmy příštích období
Aktiva celkem

PASIVA

29,8

13,3

2 452,1

1 212,0

27,6

40,8

27,6

37,7

0,0

3,1

4 600,4

2 831,6

stav k
1.1.2017
v tis. Kč

stav k
31.12.2017
v tis. Kč

A.

Vlastní zdroje celkem

279,4

40,4

I.

Jmění celkem

0,3

0,3

I. 1.

Vlastní jmění

0,3

0,3

II.

Výsledek hospodaření celkem

II. 1.

Účet výsledku hospodaření

II. 3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

II.

Dlouhodobé závazky celkem

II. 6.

Dohadné účty pasivní

III.

Krátkodobé závazky celkem

III. 1. Dodavatelé
III. 3. Přijaté zálohy

279,1

Spotřeba materiálu

88,1

0,1

II.

Služby celkem

841,0

10,0

6.

Cestovné

135,0

0,5

8.

Ostatní služby

706,0

9,5

III.

Osobní náklady celkem

5 034,1

0,0

9.

mzdové náklady

3 780,8

0,0

10.

Zákonné sociální pojištění

1 238,3

0,0

12.

Zákonné sociální náklady

15,0

0,0

V.

Ostatní náklady celkem

80,6

0,1

19.

Odpis nedobytné pohledávky

1,9

0,0

23.

manka a škody

10,5

0,0

24.

jiné ostatní náklady

68,2

0,1

6 043,8

10,2

VýNOSY

0,1

Činnost
hlavní hospodářská
stav k
stav k
31.12.2017 31.12.2017
v tis. Kč
v tis. Kč

230,3

I.

Tržby za vlastní výkony
a za zboží celkem

91,5

0,0

4 369,7

2 791,2

2.

Tržby z prodeje služeb

91,0

0,0

40,4

0,0

3.

Tržby za prodané zboží

0,5

0,0

40,4

0,0

IV.

Ostatní výnosy celkem

3,0

0,0

4 022,6

2 504,4

15.

Úroky

0,2

0,0

65,3

42,4

18.

jiné ostatní výnosy

0,0

0,4

VI.

Přijaté příspěvky celkem

0,0
131,8

27.

Přijaté příspěvky (dary)

VII.

Provozní dotace celkem

29.

24,1

23,3

III. 13. Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu 50,7

0,0

III. 13. Závazky ze vztahu k rozpočtu
3 455,6
orgánů územních samosprávných celků

2 038,6

III. 17. jiné závazky

279,8

267,9

IV.

306,7

286,8

IV. 1. Výdaje příštích období

0,0

12,7

IV. 2. Výnosy příštích období

306,7

274,1

4 649,1

2 831,6

Pasiva celkem

1.

Náklady celkem

88,1

279,1

0,0

Jiná pasiva celkem

Spotřebované nákupy celkem

40,1

1,9

III. 9. Ostatní přímé daně

Činnost
hlavní hospodářská
stav k
stav k
31.12.2017 31.12.2017
v tis. Kč
v tis. Kč

I.

-190,2

III. 4. Ostatní závazky
1,1
III. 7. Závazky k institucím sociálního
144,1
zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění
III. 8. Daň z příjmů

NÁKLADY
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2,8

0,0

111,7

23,8

111,7

23,8

5 633,8

0,0

Provozní dotace

5 633,8

0,0

Výnosy celkem

5 840,0

23,8

-203,8

13,6

C.

Výsledek hospodaření
před zdaněním

34.

Daň z příjmů

D.

Výsledek hospodaření
po zdanění

0,0

0,0

-203,8

13,6

Zdroje financování 2017
Dotace Středočeského kraje pro rok 2017
na poskytování služby Sociální rehabilitace

Benefiční akce 2017

tis. Kč

2 630,6

kdy

kde

co

…a proč

21.9.

benešov

Sportovně –
společenská
soutěž
„Splašené židle“

na tisk kuchařky pro
uživatele a na podporu
poskytovaných sociálních
služeb
13 626,00

Projekt OPZ – Podpora vybraných druhů sociálních
1 276,0
služeb ve Středočeském kraji (CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_ 005/0001774)
služba Podpora samostatného bydlení pro rok 2017
Prostředky ze Strukturálních fondů – grant OPZ
– projekt „S Rytmusem do práce II“ pro rok 2017

1 417,0

Provozní dotace od města benešov pro rok 2017
na poskytování sociálních služeb

216,2

13 626,00

Fakultativní činnost 2017

Příspěvky, granty a dotace pro rok 2017 od dalších měst
a obcí na benešovsku a Kutnohorsku

94,0

Příspěvek Úřadu práce v benešově pro rok 2017
(příspěvek na mzdu administrativního pracovníka)

66,8

Dary firemních a individuálních dárců (včetně darů
na podporu benefiční akce) použité na činnost
organizace v roce 2017

68,7

Úhrady od uživatelů služby Podpora
samostatného bydlení

47,5

Úhrady za fakultativní služby

30,6

Další zdroje (zejm. tržby za služby pro odbornou
veřejnost – konzultace, stáže apod.)

16,4

CELKEM

výtěžek CELKEM

výtěžek v Kč

kdy

kde

co

podzim pracoviště taneční kurz
benešov pro osoby
s mentálním
postižením

za kolik

Kč

Náklady na akci
(zejm. pronájem sálu,
odměna asistentů,
cestovné)
30 149,00
Zdroje financování
(kurzovné, účelový
nadační dar, dofinancováno z vlastních
zdrojů organizace) 30 149,00

rozdíl zdroje – náklady:
kdy

kde

co

léto pracoviště sportovní klub
podzim benešov pro osoby
s mentálním
postižením

5 863,8

0,00
za kolik
Náklady na akci
(pronájem sálu,
pojištění, náklady
na lektory)

Kč

5 620,00

Zdroje financování
(kurzovné, kurz
pokračuje i v roce
2018)
5 620,00
rozdíl zdroje – náklady:
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3ĜtMHPFH]ĜL]RYDWHOVSROHþQRVWL5\WPXV6WĜHGQtýHFK\RSV
VHVtGOHP)90DUHãH%HQHãRY36ý


9êURNDXGLWRUD

3URYHGOL MVPH DXGLW SĜLORåHQp ~þHWQt ]iYČUN\ REHFQČ SURVSČãQp VSROHþQRVWL 5\WPXV 6WĜHGQt
ýHFK\RSV ÄREHFQČSURVSČãQiVSROHþQRVW VHVWDYHQpQD]iNODGČþHVNêFK~þHWQtFKSĜHGSLVĤ
NWHUi VH VNOiGi ] UR]YDK\ N  YêND]X ]LVNX D ]WUiW\ ]D URN NRQþtFt  D
SĜtORK\WpWR~þHWQt]iYČUN\NWHUiREVDKXMHSRSLVSRXåLWêFKSRGVWDWQêFK~þHWQtFKPHWRGDGDOãt
Y\VYČWOXMtFtLQIRUPDFHÒGDMHRREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWLMVRXXYHGHQ\SĜtOR]HWpWR~þHWQt
]iYČUN\

3RGOH QDãHKR Qi]RUX ~þHWQt ]iYČUND SRGiYi YČUQê D SRFWLYê REUD] DNWLY D SDVLY REHFQČ
SURVSČãQp VSROHþQRVWL N D QiNODGĤ D YêQRVĤ D YêVOHGNX MHMtKR KRVSRGDĜHQt D
SHQČåQtFKWRNĤ]DURNNRQþtFtYVRXODGXVþHVNêPL~þHWQtPLSĜHGSLV\


=iNODGSURYêURN

$XGLW MVPH SURYHGOL Y VRXODGX VH ]iNRQHP R DXGLWRUHFK D VWDQGDUG\ .RPRU\ DXGLWRUĤ ýHVNp
UHSXEOLN\ .$ ý5  SUR DXGLW NWHUêPL MVRX PH]LQiURGQt VWDQGDUG\ SUR DXGLW ,6$  SĜtSDGQČ
GRSOQČQpDXSUDYHQpVRXYLVHMtFtPLDSOLNDþQtPLGRORåNDPL1DãHRGSRYČGQRVWVWDQRYHQiWČPLWR
SĜHGSLV\ MH SRGUREQČML SRSViQD Y RGGtOX 2GSRYČGQRVW DXGLWRUD ]D DXGLW ~þHWQt ]iYČUN\ 9
VRXODGX VH ]iNRQHP R DXGLWRUHFK D (WLFNêP NRGH[HP SĜLMDWêP .RPRURX DXGLWRUĤ ýHVNp
UHSXEOLN\MVPHQDREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWLQH]iYLVOtDVSOQLOLMVPHLGDOãtHWLFNpSRYLQQRVWL
Y\SOêYDMtFt ] XYHGHQêFK SĜHGSLVĤ 'RPQtYiPH VH åH GĤND]Qt LQIRUPDFH NWHUp MVPH
VKURPiåGLOLSRVN\WXMtGRVWDWHþQêDYKRGQê]iNODGSURY\MiGĜHQtQDãHKRYêURNX


2VWDWQtLQIRUPDFHXYHGHQpYHYêURþQt]SUiYČ

2VWDWQtPLLQIRUPDFHPLMVRXYVRXODGXVStVPE ]iNRQDRDXGLWRUHFKLQIRUPDFHXYHGHQpYH
YêURþQt ]SUiYČ PLPR ~þHWQt ]iYČUNX D QDãL ]SUiYX DXGLWRUD =D RVWDWQt LQIRUPDFH RGSRYtGi
VWDWXWiUQtRUJiQREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL

1iãYêURNN~þHWQt]iYČUFHVHNRVWDWQtPLQIRUPDFtPQHY]WDKXMH3ĜHVWRMHYãDNVRXþiVWtQDãLFK
SRYLQQRVWt VRXYLVHMtFtFK V RYČĜHQtP ~þHWQt ]iYČUN\ VH]QiPHQt VH V RVWDWQtPL LQIRUPDFHPL D
SRVRX]HQt ]GD RVWDWQt LQIRUPDFH QHMVRX YH Yê]QDPQpP PDWHULiOQtP  QHVRXODGX V ~þHWQt
]iYČUNRX þL V QDãLPL ]QDORVWPL R ~þHWQt MHGQRWFH ]tVNDQêPL EČKHP RYČĜRYiQt ~þHWQt ]iYČUN\
QHER ]GD VH MLQDN W\WR LQIRUPDFH QHMHYt MDNR Yê]QDPQČ PDWHULiOQČ  QHVSUiYQp 7DNp
SRVX]XMHPH ]GD RVWDWQt LQIRUPDFH E\O\ YH YãHFK Yê]QDPQêFK PDWHULiOQtFK  RKOHGHFK
Y\SUDFRYiQ\ Y VRXODGX V SĜtVOXãQêPL SUiYQtPL SĜHGSLV\ 7tPWR SRVRX]HQtP VH UR]XPt ]GD
RVWDWQt LQIRUPDFH VSOĖXMt SRåDGDYN\ SUiYQtFK SĜHGSLVĤ QD IRUPiOQt QiOHåLWRVWL D SRVWXS
Y\SUDFRYiQt RVWDWQtFK LQIRUPDFt Y NRQWH[WX Yê]QDPQRVWL PDWHULDOLW\  WM ]GD SĜtSDGQp
QHGRGUåHQtXYHGHQêFKSRåDGDYNĤE\E\OR]SĤVRELOpRYOLYQLW~VXGHNþLQČQêQD]iNODGČRVWDWQtFK
LQIRUPDFt
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1D]iNODGČSURYHGHQêFKSRVWXSĤGRPtU\MHåGRNiåHPHSRVRXGLWXYiGtPHåH

RVWDWQtLQIRUPDFHNWHUpSRSLVXMtVNXWHþQRVWLMHåMVRXWpåSĜHGPČWHP]REUD]HQtY~þHWQt
]iYČUFHMVRXYHYãHFKYê]QDPQêFK PDWHULiOQtFK RKOHGHFKYVRXODGXV~þHWQt]iYČUNRX
D

RVWDWQtLQIRUPDFHE\O\Y\SUDFRYiQ\YVRXODGXVSUiYQtPLSĜHGSLV\

'iOHMVPHSRYLQQLXYpVW]GDQD]iNODGČSR]QDWNĤDSRYČGRPtRREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL
NQLPåMVPHGRVSČOLSĜLSURYiGČQtDXGLWXRVWDWQtLQIRUPDFHQHREVDKXMtYê]QDPQp PDWHULiOQt 
YČFQp QHVSUiYQRVWL 9 UiPFL XYHGHQêFK SRVWXSĤ MVPH Y REGUåHQêFK RVWDWQtFK LQIRUPDFtFK
åiGQpYê]QDPQp PDWHULiOQt YČFQpQHVSUiYQRVWLQH]MLVWLOL


2GSRYČGQRVWVWDWXWiUQtKRRUJiQXREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWL]D~þHWQt]iYČUNX

6WDWXWiUQtRUJiQREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWLRGSRYtGi]DVHVWDYHQt~þHWQt]iYČUN\SRGiYDMtFt
YČUQê D SRFWLYê REUD] Y VRXODGX V þHVNêPL ~þHWQtPL SĜHGSLV\ D ]D WDNRYê YQLWĜQt NRQWUROQt
V\VWpP NWHUê SRYDåXMH ]D QH]E\WQê SUR VHVWDYHQt ~þHWQt ]iYČUN\ WDN DE\ QHREVDKRYDOD
Yê]QDPQp PDWHULiOQt QHVSUiYQRVWL]SĤVREHQpSRGYRGHPQHERFK\ERX

3ĜL VHVWDYRYiQt ~þHWQt ]iYČUN\ MH VWDWXWiUQt RUJiQ REHFQČ SURVSČãQp VSROHþQRVWL SRYLQHQ
SRVRXGLW ]GD MH REHFQČ SURVSČãQi VSROHþQRVW VFKRSQD QHSĜHWUåLWČ WUYDW D SRNXG MH WR
UHOHYDQWQt SRSVDW Y SĜtOR]H ~þHWQt ]iYČUN\ ]iOHåLWRVWL WêNDMtFt VH MHMtKR QHSĜHWUåLWpKR WUYiQt D
SRXåLWtSĜHGSRNODGXQHSĜHWUåLWpKRWUYiQtSĜLVHVWDYHQt~þHWQt]iYČUN\VYêMLPNRXSĜtSDGĤNG\
VWDWXWiUQt RUJiQ SOiQXMH ]UXãHQt REHFQČ SURVSČãQp VSROHþQRVWL QHER XNRQþHQt MHMt þLQQRVWL
UHVSNG\QHPiMLQRXUHiOQRXPRåQRVWQHåWDNXþLQLW


2GSRYČGQRVWDXGLWRUD]DDXGLW~þHWQt]iYČUN\

1DãtPFtOHPMH]tVNDWSĜLPČĜHQRXMLVWRWXåH~þHWQt]iYČUNDMDNRFHOHNQHREVDKXMHYê]QDPQRX
PDWHULiOQt  QHVSUiYQRVW ]SĤVREHQRX SRGYRGHP QHER FK\ERX D Y\GDW ]SUiYX DXGLWRUD
REVDKXMtFt Qiã YêURN 3ĜLPČĜHQi PtUD MLVWRW\ MH YHONi PtUD MLVWRW\ QLFPpQČ QHQt ]iUXNRX åH
DXGLW SURYHGHQê Y VRXODGX V YêãH XYHGHQêPL SĜHGSLV\ YH YãHFK SĜtSDGHFK Y ~þHWQt ]iYČUFH
RGKDOtSĜtSDGQRXH[LVWXMtFtYê]QDPQRX PDWHULiOQt QHVSUiYQRVW1HVSUiYQRVWLPRKRXY]QLNDWY
GĤVOHGNX SRGYRGĤ QHER FK\E D SRYDåXMt VH ]D Yê]QDPQp PDWHULiOQt  SRNXG O]H UHiOQČ
SĜHGSRNOiGDW åH E\ MHGQRWOLYČ QHER Y VRXKUQX PRKO\ RYOLYQLW HNRQRPLFNi UR]KRGQXWt NWHUi
XåLYDWHOp~þHWQt]iYČUN\QDMHMtP]iNODGČSĜLMPRX

3ĜLSURYiGČQtDXGLWXYVRXODGXVYêãHXYHGHQêPLSĜHGSLV\MHQDãtSRYLQQRVWtXSODWĖRYDWEČKHP
FHOpKRDXGLWXRGERUQê~VXGHND]DFKRYiYDWSURIHVQtVNHSWLFLVPXV'iOHMHQDãtSRYLQQRVWt

,GHQWLILNRYDW D Y\KRGQRWLW UL]LND Yê]QDPQp PDWHULiOQt  QHVSUiYQRVWL ~þHWQt ]iYČUN\
]SĤVREHQpSRGYRGHPQHERFK\ERXQDYUKQRXWDSURYpVWDXGLWRUVNpSRVWXS\UHDJXMtFtQD
WDWRUL]LNDD]tVNDWGRVWDWHþQpDYKRGQpGĤND]QtLQIRUPDFHDE\FKRPQDMHMLFK]iNODGČ
PRKOLY\MiGĜLWYêURN5L]LNRåHQHRGKDOtPHYê]QDPQRX PDWHULiOQt QHVSUiYQRVWNQtå
GRãOR Y GĤVOHGNX SRGYRGX MH YČWãt QHå UL]LNR QHRGKDOHQt Yê]QDPQp PDWHULiOQt 
QHVSUiYQRVWL ]SĤVREHQp FK\ERX SURWRåH VRXþiVWt SRGYRGX PRKRX EêW WDMQp GRKRG\
IDOãRYiQt~P\VOQiRSRPHQXWtQHSUDYGLYiSURKOiãHQtQHERREFKi]HQtYQLWĜQtFKNRQWURO
VWDWXWiUQtKRRUJiQX

6H]QiPLWVHVYQLWĜQtPNRQWUROQtPV\VWpPHPREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWLUHOHYDQWQtP
SUR DXGLW Y WDNRYpP UR]VDKX DE\FKRP PRKOL QDYUKQRXW DXGLWRUVNp SRVWXS\ YKRGQp V
RKOHGHPQDGDQpRNROQRVWLQLNROLDE\FKRPPRKOLY\MiGĜLWQi]RUQD~þLQQRVWYQLWĜQtKR
NRQWUROQtKRV\VWpPX
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3RVRXGLW YKRGQRVW SRXåLWêFK ~þHWQtFK SUDYLGHO SĜLPČĜHQRVW SURYHGHQêFK ~þHWQtFK
RGKDGĤ D LQIRUPDFH NWHUp Y WpWR VRXYLVORVWL VWDWXWiUQt RUJiQ REHFQČ SURVSČãQp
VSROHþQRVWLXYHGOYSĜtOR]H~þHWQt]iYČUN\
3RVRXGLWYKRGQRVWSRXåLWtSĜHGSRNODGXQHSĜHWUåLWpKRWUYiQtSĜLVHVWDYHQt~þHWQt]iYČUN\
VWDWXWiUQtP RUJiQHP D WR ]GD V RKOHGHP QD VKURPiåGČQp GĤND]Qt LQIRUPDFH H[LVWXMH
Yê]QDPQi PDWHULiOQt  QHMLVWRWD Y\SOêYDMtFt ] XGiORVWt QHER SRGPtQHN NWHUp PRKRX
Yê]QDPQČ]SRFK\EQLWVFKRSQRVWREHFQČSURVSČãQpVSROHþQRVWLWUYDWQHSĜHWUåLWČ-HVWOLåH
GRMGHPHN]iYČUXåHWDNRYiYê]QDPQi PDWHULiOQt QHMLVWRWDH[LVWXMHMHQDãtSRYLQQRVWt
XSR]RUQLWYQDãt]SUiYČQDLQIRUPDFHXYHGHQpYWpWRVRXYLVORVWLYSĜtOR]H~þHWQt]iYČUN\
D SRNXG W\WR LQIRUPDFH QHMVRX GRVWDWHþQp Y\MiGĜLW PRGLILNRYDQê YêURN 1DãH ]iYČU\
WêNDMtFt VH VFKRSQRVWL REHFQČ SURVSČãQp VSROHþQRVWL WUYDW QHSĜHWUåLWČ Y\FKi]HMt ]
GĤND]QtFKLQIRUPDFtNWHUpMVPH]tVNDOLGRGDWDQDãt]SUiY\1LFPpQČEXGRXFtXGiORVWL
QHER SRGPtQN\ PRKRX YpVW N WRPX åH REHFQČ SURVSČãQi VSROHþQRVW ]WUDWt VFKRSQRVW
WUYDWQHSĜHWUåLWČ
9\KRGQRWLWFHONRYRXSUH]HQWDFLþOHQČQtDREVDK~þHWQt]iYČUN\YþHWQČSĜtORK\DGiOH
WR]GD~þHWQt]iYČUND]REUD]XMHSRGNODGRYpWUDQVDNFHDXGiORVWL]SĤVREHPNWHUêYHGH
NYČUQpPX]REUD]HQt


1DãtSRYLQQRVWtMHLQIRUPRYDWVWDWXWiUQtRUJiQPLPRMLQpRSOiQRYDQpPUR]VDKXDQDþDVRYiQt
DXGLWX D R Yê]QDPQêFK ]MLãWČQtFK NWHUi MVPH Y MHKR SUĤEČKX XþLQLOL YþHWQČ ]MLãWČQêFK
Yê]QDPQêFKQHGRVWDWNĤYHYQLWĜQtPNRQWUROQtPV\VWpPX


3UDKD=OLþtQGQH


2YČĜHQtSURYHGODXGLWRU,QJ)UDQWLãHN0(,(5//DþQRYVNi3UDKD=OLþtQ
]DSVDQêYVH]QDPXDXGLWRUĤYHGHQpP.RPRURXDXGLWRUĤý5SRGHYþ
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